
Obec Spišský Štiavnik 
Obecný úrad, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik 

 
 

Zápisnica č. 6 zo zasadnutia  
Obecného zastupiteľstva (OZ)  

v Spišskom Štiavniku  
konaného dňa 12. júna 2019 

 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedl.: Mgr. Peter Parák 
 
  

1. Zasadnutie OZ otvorila starostka obce Bc. Mária Kleinová. Privítala poslancov, hostí. 

 

2. Pani starostka určila za zapisovateľku p. Antóniu Zummerovú. Do mandátovej a návrhovej 
komisie bol schválený Ing. Martin Hudzík a Ing. Michal Burda. Mandátová a návrhová 
komisia OZ konštatovala, že bolo prítomných 8 z 9 poslancov /88 %/ a OZ bolo uznášania 
schopné.  

3. Za overovateľov zápisnice boli zvolení taktiež Ing. Martin Hudzík a Ing. Michal Burda. 
 

4. Pani starostka informovala o programe zasadnutia OZ: 

OZ schválilo tento program OZ po doplnení bodov: 

 5c – Zmena zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Spišský Štiavnik 
17 – Zmena rozpočtu – Rozpočtové opatrenia číslo 2 
18 – Zelené obce - zapojenie sa do projektu "Zelené obce" 
19 – Stretnutie podnikateľov z areálu bývalého poľnohospodárskeho družstva  
20 – Príspevok DPO SR Poprad 
21 – Informácia o ponuke odpredaja pozemku parc.č. 278 Stanislava Hudzíka 
o rozlohe 540 m2 

 

4. V rámci kontroly plnenia uznesení: 
 
- pani starostka Kleinová previedla kontrolu plnenia uznesení zo dňa 13.3.2019,  
- p. poslanec D. Martinko uviedol, že p. Š. Rusiňák je ochotný zameniť pozemky, 
- pani starostka informovala, že hasiči boli preložení do skupiny "A", 
- poslanci OZ diskutovali o možnosti prijatia VZN o chove včiel z dôvodu ohrozovania 
obyvateľov, 

- OZ schvaľuje kontrolu plnenia uznesení, v platnosti ostávajú nesplnené uznesenia 93/2015, 
46/2018, 51/2019, 53/2019. 

- OZ schvaľuje prípravu VZN o chove včiel v intraviláne obce Spišský Štiavnik. 

 

5. V tomto bode predniesla kontrolórka obce Ing. Angela Františková správu kontrolóra k 
záverečnému účtu obce za rok 2018,  

navrhuje upraviť Zásady hospodárenia obce - doplniť oprávnenia starostu, 



- p. Martinková, ekonómka obce vysvetlila jednotlivé položky záverečného účtu, 

- OZ berie na vedomie správu o záverečnom účte kontrolóra obce 

- OZ schvaľuje záverečný účet obce za rok 2018 s výhradami 

 

- OZ schvaľuje zmenu zásad hospodárenia obce s finančnými prostriedkami obce Spišský 
Štiavnik v časti VII, § 22, ktoré sú účinné od 1.3.2016, v nasledujúcom znení: starosta obce 
je oprávnený vykonať rozpočtové opatrenie uvedené v odseku 1. písmeno a/ § 20 týchto 
zásah do sumy 3000 € medzi položkami jedenkrát za mesiac v rámci schváleného rozpočtu 
bez zmeny funkčnej kvalifikácie s povinnosťou informovať OZ na najbližšom zasadnutí. 
Celková výška schválených príjmov a výdavkov musí zostať nezmenená. Účinnosť 
nadobúda od dňa podpisu uznesenie starostkou obce. 

 

6. V tomto bode informovala pani starostka o zasadnutí Mikroregiónu Pramene Hornádu a 
Čierneho Váhu, za obec Spišský Štiavnik boli na zasadnutie dňa 20.6.2019 delegovaní Ing. 
Matúš Korheľ a Ing. Mgr. Štefan Bukovič. 

 

7. V tomto bode informovala pani starostka o VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku v 
školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišský Štiavnik, 

návrh VZN č. 3/2019 bol vyvesený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce dňa  
13.5.2019, bola vznesená 1 pripomienka k nemu, 

- dňa 6.6.2019 zasadla komisia pre vyhodnotenie pripomienok k VZN, uvedené pripomienky 
boli zapracované do textu VZN, 

- OZ sa uznáša na VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišský Štiavnik. 

 

8. V tomto bode pani starostka informovala o potrebe zmeny Zásad odmeňovania poslancov, 

- OZ schvaľuje zásady odmeňovania poslancov OZ obce Spišský Štiavnik. 

 

9.  V tomto bode poslanci OZ prehodnotili Program odpadového hospodárstva Obce Spišský 
Štiavnik na roky 2016-2020, údaje obce boli zapracované firmou Brantner Poprad podľa 
aktuálnych hodnôt a štatistických výkazov,  

- OZ schvaľuje Plán odpadového hospodárstva obce Spišský Štiavnik na roky 2016 - 2020, 

- v tomto bode taktiež OZ poveruje starostku obce vstúpiť do jednania s pánom Miroslavom 
Mravom s ohľadom kúpy pozemku výstavby Zberného dvora pozemkom 812/31, 32, 33 - 
možnosť výstavby zberného dvora. 

10. Ing. Mgr. Štefan Bukovič, predseda komisie výstavby prečítal správu a odporúčanie zo 
zasadnutia komisie zo dňa 14.5.2019,  

-OZ navrhuje zámer zverejniť odpredaj pozemku podľa správy stavebnej komisie, 

- následne sa vyjadrili p. Mrava a p. Tarda k uvedeným žiadostiam, 

- správa zo zasadnutia komisie výstavby bude prílohou zápisnice,  

- taktiež OZ poveruje starostku obce vypracovaním porealizačného projektu zamerania 
autobusovej zastávky a priľahlých obecných parciel na základe skutočného stavu a následne 
zápisu do katastra nehnuteľnosti. 



11. Pani starostka informovala o žiadosti p. Tardu a manželky Evy, OZ berie na vedomie 
žiadosť Pavla Tardu a Evy Tardovej. Žiadosťou sa bude zaoberať po uskutočnení 
porealizačného zamerania, 

- p. Tarda žiadal vyňať prístupovú cestu z odpredaja. 

 

12. Pani starostka informovala o vyvesenom zámere odpredaj pozemku p. Ladislavovi 
Ščukovi s manželkou Máriou, na základe pripomienok doporučuje žiadateľovi Ladislavovi 
Ščukovi s manželkou, prepracovať geometrický plán číslo 28/2018 žiadateľa, tak, aby bolo 
jasné, že vlastníkom parciel je výhradne obec Spišský Štiavnik, nakoľko Urbárske 
pozemkové spoločenstvo má záujem prenajať pozemok žiadateľovi. 

 

13. V tomto bode informovala pani starostka o zapojení sa do výzvy ohľadom výstavby 
materskej školy, 14.6.2019 je uzávierka výzvy, pripravuje sa žiadosť o NFP, 

 
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Štiavniku 
 
A.  berie na vedomie 
žiadosť starostky obce Spišský Štiavnik, Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej ŽoNFP) 
a) kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2018-1, 
b) názov ŽoNFP: „Novostavba materskej školy v obci Spišský Štiavnik“ 
 
B. konštatuje, že ciele predkladaného projektu sú v súlade s platným programom hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja a s Územným plánom obce Spišský Štiavnik. 
  
C. schvaľuje 
a) predloženie ŽoNFP v rámci Výzvy OPLZ-PO6-SC612-2018-1, za účelom realizácie projektu 
„Novostavba materskej školy v obci Spišský Štiavnik“, 
b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení Žiadosti o NFP, 
c) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu, ktoré predstavujú  
rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu. 
 
14. Pani starostka prečítala žiadosť p. MUDr. Kataríny Javorskej, Kežmarok o odkúpenie 
pozemku vo vlastníctve obce, 
- OZ berie na vedomie žiadosť pani MUDr. Mgr. Kataríny Javorskej o odkúpenie pozemku a 
doporučuje pripraviť starostke obce podklady na odpredaj parciel 107/2,3,4. 
 
15. V tomto bode predniesol svoju žiadosť Mgr. Ľubomír Bagar, riaditeľ Domu Charitas 
Panny Márie Lurdskej v Spišskom Štiavniku - doplatok za občana p. M.J. vo výške 51 € 
mesačne,  
- túto žiadosť prejednala aj sociálna komisia na svojom zasadnutí,  
 
- OZ schvaľuje príspevok na poskytovanie sociálnej služby pre pani M.J. od 1.3.2019 vo 
výške 51,14 € mesačne do konca roku 2019. 
 
16. V tomto bode informovala p. starostka p. Bagara o znaleckom posudku na budovu 
Domova dôchodcov, riaditeľ zariadenia bude tlmočiť ponuku Rímskokatolíckej cirkvi, 
Biskupstvu Spišské Podhradie, 
- OZ doporučuje starostke obce spracovať zámer odpredať Domov dôchodcov, Kláštorná 
202 a priľahlých pozemkov v zmysle vypracovaného znaleckého posudku podľa zákona 
138/1991 § 9/a o majetku obce. 
 
17. V tomto bode pani Martinková informovala o rozpočtovom opatrení č. 2/2019. Boli 
vysvetlené jednotlivé položky opatrenia. Sú súčasťou zápisnice, 



- OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 2, podľa prílohy. 
 
18. Pani starostka informovala o projekte Zelené obce. V obci bol zástupca SAŽP, ktorý 
predstavil uvedený projekt, 
- OZ doporučuje starostke obce vstúpiť do jednania v projekte Zelené obce za účelom 
revitalizácie zelene v obci Spišský Štiavnik. 
 
 
19. Pani starostka informovala o stretnutí podnikateľov z areálu bývalého 
Poľnohospodárskeho družstva. Na zasadnutí OZ sa zúčastnil p. Štefan Tokarčík, poslanci 
OZ navrhli, aby sa obec aj podnikatelia v areáli PD spolupodieľali na nákladoch na opravu 
cesty, je potrebné opraviť cestu kvalitne, aby vydržala v dobrom stave, 
- p. poslanec Korheľ zistí cenovú ponuku na opravu cesty. 
 
20. Pani starostka prečítala žiadosť DPO Poprad o finančný príspevok za hasičskú zástavu, 
po zvážení OZ súhlasí s použitím erbu obce na hasičskej zástave ÚzO DPO SR Poprad a 
schvaľuje príspevok vo výške 100 € z príspevkového rozpočtu DHZ Spišský Štiavnik. 
 
21. V rámci bodu interpetlácie poslancov: 
- Ing. Michal Burda informoval o ponuke p. Stanislava Hudzíka na odpredaj pozemku p.č. 
278 o rozlohe 540 m2 v jeho vlastníctve,  
- OZ berie na vedomie ponuku Stanislava Hudzíka na odpredaj pozemku 278 o rozlohe 540 
m2 do vlastníctva obce a odporúča sa žiadosťou zaoberať finančnej komisii 
- p. poslankyňa Galasová navrhla rekonštrukciu v R&J Bare na ihrisku 
- p. poslanec Dulovič navrhol preveriť bezpečnosť prvkov na detskom ihrisku, 
- p. poslanec Burda navrhol vybudovanie parkoviska pri cintoríne, požiadal KV o stanovisko, 
- taktiež p. Burda informoval o stretnutí s p. Tomajkom, firma MP Kanal vykoná meranie a 
vydá stanovisko k danému úseku kanalizačnej prípojky, 
- taktiež p. Burda zisťoval, ako funguje sociálny taxík, pani starostka infomovala, že 
dôchodcom sú rozvážané obedy, 
 - taktiež p. Burda zisťoval, ako je to s komasáciou v obci, zatiaľ uviedla pani starostka, že 
naša obec nebola úspešná,  
- taktiež p. Burda navrhol opraviť studňu na tunajšom cintoríne, 
- p. poslanec Bukovič navrhol zaviesť sviečkomat na cintoríne, mesto Poprad má takúto 
službu, tento sviečkomat bude umiestnený pod kamerou, 
- p. poslanec Korheľ informoval o stretnutí s predstaviteľmi Coop Jednoty, obec čaká na 
oficiálnu odpoveď, 
- p. poslanec D. Martinko informoval o stretnutí s p. Mazurekom, o práci príslušníkov OO PZ 
v Hranovnici, pani starostka navrhla prizvať zástupcov PZ na najbližšie zasadnutie OZ, 
- p. poslanec Hudzík sa informoval o zámene pozemkov ŠZŠ, pani starostka infomovala, že 
je to v riešení,  
- p. poslanec R. Martinko informoval o výzve na hasičské zbrojnice, v našej obci by bolo 
potrebné urobiť fasádu, dvere, okné, spevn. plochu, uzávierka výzvy je 21.6.2019, 
- OZ schvaľuje predloženie žiadosti v rámci výzvy pre  opravy budovy garáže vo vlastníctve 
obce za účelom zriadenia skladu požiarnej techniky a spolufinancovanie vo výške 5 % z 
celkových oprávnených nákladov. 
 
 
 
22. Na záver zasadnutia poďakovala pani starostka prítomným za účasť na zasadnutí, za 
pozornosť a ukončila zasadnutie OZ. 
  
 
 
V Spišskom Štiavniku 17.6.2019 



 
 
 
 
Zapísala: 
 
 
 
   
Antónia Zummerová   -----------------------------  
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
  
 
Ing. Martin Hudzík 
    -----------------------------  
   
 
Ing. Michal Burda    ----------------------------  
  
 
 
 
 
 
   Bc. Mária Kleinová 
      starostka obce 
 
 
 
 
 
  


